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WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  
  

ppookk..  331177  
tteell..::  3322    228833  6633  1177  

4411--990022  BByyttoomm,,  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  
tteell..  3322  228811  2200  5511,,  wwwwww..bbyyttoomm..ppll  Urząd Miejski 

w Bytomiu 

 
 
...........................................................................................            Bytom, dnia.................................. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

........................................................................................... 
  (adres właściciela i/ lub dane pełnomocnika) 

 
........................................................................................... 
 
........................................................................................... 
                                (adres korespondencyjny)* 
 

........................................................................................... 
                                (nr telefonu/adres e-mail)* 
 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
na podstawie art. 83f ust. 1 pkt. 3a oraz ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 

Dane dot. zgłaszanych drzew: 

numer inwentarzowy zgłaszanego 
drzewa (zgodny z numeracją 
wg załącznika graficznego) 

lokalizacja drzewa  
(adres nieruchomości, numer geodezyjny działki lub numer księgi wieczystej) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Załączniki (właściwe zaznaczyć):  
 Rysunek albo mapka określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości (tzw. załącznik graficzny). 
 Zgoda współwłaściciela nieruchomości. 
 Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu właściciela/i nieruchomości). 

 
UWAGA  Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  –  obowiązek 
dokonywania zgłoszenia spoczywa na osobach fizycznych będących właścicielami nieruchomości, które 
porastają planowane do usunięcia drzewa, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego 
3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

 
 

................................................................................................................ 
podpis/y zgłaszającego/ych / lub pełnomocnika 
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* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących numer telefonu kontaktowego/                             
adres e-mail/adres korespondencyjny (niepotrzebne skreślić) w celu przekazywania istotnych informacji w ramach 
postępowania administracyjnego. 

 
................................................................ 

                                                                                                                                                                                     (podpis)                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypełnia Urząd 

Wniosek kompletny Pismo o uzupełnienie wniosku Sprawa zakończona 

data  data  data  

podpis  podpis  podpis  

 
 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 
określający usytuowanie drzew/a w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości 
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DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 
I. Informacje o trybie postępowania: 

1. Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu Miejskiego). 
2.  W przypadku współwłasności, każdy z właścicieli musi wyrazić zgodę na usunięcie zgłaszanych drzew, co może 

nastąpić poprzez złożenie podpisu pod zgłoszeniem lub w formie dołączonego do zgłoszenia dokumentu, 
podpisanego przez współwłaściciela. 

3. Drzew nie można usunąć bez dokonania oględzin przez tut. organ, co nastąpi do 21 dni od dnia złożenia 
zgłoszenia. Z oględzin zostanie sporządzony protokół przez pracownika tut. urzędu. 

4. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw.  

5. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia wykonania oględzin (tzw. 
„milcząca akceptacja”).  

6. W przypadku jeśli zgłoszenie nie zawiera takich elementów jak: 
- imię i nazwisko wnioskodawcy/ów, 
- oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo/a, 
- rysunek albo mapkę (tzw. załącznik graficzny) określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości,   
nakłada się w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 

7. Organ, może przed upływem 14 dni od dnia wykonania oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia 
drzewa. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. 

8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może 
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

9. Organ może wnieść sprzeciw w przypadku: 
1) lokalizacji drzewa: 

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym 

innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
2) spełnienia przez drzewo kryteriów określonych dla pomnika przyrody (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody). 
10.  Organ wnosi sprzeciw: 

1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie, 
2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia. 

11.  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając 
dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

12.  Protokół z przeprowadzonych oględzin jest udostępniany wnioskodawcy. 
13. Przysługuje prawo wniesienia odwołania od wniesionego przez tut. organ sprzeciwu do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Bytomia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
14. Dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Inżynierii Środowiska (p. 317).  

II. Informacja o opłatach: 
1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17zł 
2.  Opłatę można wnosić: 

      - kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy 
      - przez wpłatę na rachunek bankowy: 

      Gmina Bytom 
      60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 

       - gotówką na poczcie - bez dodatkowych opłat 
 
Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie: 
 https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 
 

 
 

AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  
  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  

DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  
DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  1166  kkwwiieettnniiaa  22000044  rr..  oo  oocchhrroonniiee  pprrzzyyrrooddyy;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  


